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Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ciechankach Lila Wójcik
Celina Michalska podczas rozdania nagród w Starostwie Powiatowym w Łęcznej
Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk z nagrodą za I miejsce gminy w konkursie „Przyjazna Wieś”
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Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, 
pełnych spokoju i rodzinnej życzliwości, 

a w nadchodzącym Nowym Roku  
radości, życiowych sukcesów  

i spełnienia marzeń  
Mieszkańcom gminy Puchaczów  

oraz Czytelnikom „Wieści” 

życzy Adam Grzesiuk,
Wójt Gminy Puchaczów

   Historia starej fotografii   

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego co najlepsze  
w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.

Aby wszystkie dni były tak piękne i szczęśliwe, jak ten wigilijny 
wieczór, aby Wasze twarze zawsze rozpromieniał uśmiech,  
a gwiazda Betlejemska prowadziła Was ku najlepszemu  
składają

Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Hucz
i Radni Gminy Puchaczów



A. H.

Od redakcji 
Szanowni Państwo. Pod koniec roku otrzymaliśmy 

wspaniałą, bożonarodzeniową wieść: gminę Pucha-
czów uznano za jedną z najlepiej rozwijających się jedno-
stek samorządowych w Polsce. Doceniono zatem owoce 
ciężkiej pracy wszystkich zaangażowanych w jej funkcjo-
nowanie i rozwój. Jak widać, dobrzy aniołowie nas nie 
opuszczają, ponieważ to nie jedyny sukces gminy i nie 
jedyny powód do radości: zajęliśmy I miejsce w konkursie 
„Przyjazna wieś”, w listopadzie świętowaliśmy 2 wspaniałe 
Jubileusze, a w październiku minął rok, od kiedy nasza ga-
zeta gości w Państwa domach. 

Mam nadzieję, że ta dobra passa będzie trwała,  
a święta Bożego Narodzenia spędzą Państwo wśród biskich, 
w zadumie nad płomieniem wigilijnej świecy. Oby nie za-
brakło chwil roziskrzonych kolędą i dobrymi wspomnie-
niami, a Nowy Rok był dla nas wszystkich czasem szczę-
śliwych wiadomości i realizacji najpiękniejszych marzeń. 

Zapraszam Państwa do lektury świątecznego wydania 
„Wieści”. Wierzę, że kolejny raz przysporzą Państwu okazji 
do odkrywania naszego małego świata na nowo.

Małgorzata Rodziewicz, redaktor naczelny
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z notatnika... historyka
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W XIX wieku współczesna gmina Puchaczów znajdowała się w Księstwie Warszawskim, a od 1815 roku pod 

zaborem rosyjskim w ramach Królestwa Polskiego. W drugiej połowie XIX wieku i na początku XX należała 

administracyjnie do guberni lubelskiej (odpowiednik województwa) oraz do powiatu – najpierw krasnostawskiego, 

później chełmskiego. 

Po stłumieniu powstania styczniowego władze pozbawiły wiele miasteczek rolniczych praw miejskich.  

W guberni lubelskiej 49 z nich stało się osadami. W ówczesnym powiecie chełmskim było ich 5: Puchaczów, 

Rejowiec, Wojsławice, Sawin i Pawłów. 

W 1869 roku Puchaczów utracił prawa miejskie i stał się osadą. Znalazł się w gminie Brzeziny, któ-

ra swym zasięgiem obejmowała Brzeziny, Wesołówkę, Starą Wieś, Turowolę, Kolonię Turowolę, 

Malinówkę, Albertów, Jasieniec, Łańcuchów, Milejów, Szpicę, Ostrówek, Ciechanki, Polesie, Kamionkę, An-

toniów, Zalesie, Marynin, Wólkę Łańcuchowską i Cycowską, folwark Suwczyn i Klarów. Warto wspomnieć,  

że jeszcze do niedawna w Brzezinach znajdował się budynek, w którym mieściły się niedysiejsze władze gminne.

Po stłumieniu powstania styczniowego władze carskie podejmowały działania służące rusyfikacji Polaków.  

W 1912 roku, w związku z kolejnym podziałem administracyjnym Królestwa Polskiego, zamierzano przyłą-

czyć obecne tereny gminy Puchaczów do nowo utworzonej guberni chełmskiej. Miały za tym przemawiać dane sta-

tystyczne, które, sporządzone przez władze państwowe, wskazywały ponoć na wysoki odsetek ludności ruskiej 

wyznania prawosławnego zamieszkującej ten obszar. Ostatecznie w granicach nowej guberni chełmskiej znalazły 

się położone w sąsiedztwie wioski: Kaniwola, Kobyłki, Ludwin, Dratów, Szczecin, Cyców i Siedliszcze. W guberni 

lubelskiej pozostała gmina Brzeziny z Puchaczowem.

Barbórka  
w „Bogdance”
Lubelska kopalnia świętuje w tym 
roku 30-lecie wydobycia.

Dokładnie 30 lat temu uruchomiono 
pierwszą ścianę wydobywczą w „Bog-

dance”, a w maju tego roku – stumilionową 
tonę węgla. 04 grudnia było co świętować.

Uroczystości barbórkowe tradycyjnie 
już rozpoczęła poranna Msza św. w koście-
le pw. św. Barbary w Łęcznej. Następnie 
górnicy przenieśli się do cechowni, gdzie 
wysłuchali podziękowań za ciężka pracę  
i odebrali wyróżnienia za wieloletnią służbę, 
a na terenie Targów „Lublin” pasowano na 
górników najmłodszych stażem, a najstar-
szym wręczono górnicze szpady. Wieczór 
zakończył występ zespołu „Bajm”.            nem

Jesteśmy jedną 
z najlepiej roz-
wijających się 
gmin w Polsce
06 listopada 2012 r. w Sali Kolum-
nowej Sejmu Rzeczypospolitej 
odbyła się Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowa pod honorowym 
patronatem Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej Ewy 
Kopacz „Zrównoważony Rozwój 
Społeczno-Gospodarczy Jednostek 
Samorządu Terytorialnego”. 

Jej głównym celem była ocena rozwoju 
wszystkich jednostek samorządowych 

w Polsce z podziałem na gminy wiejskie, 
miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na 
prawach powiatu. Gwarancją rzetelności 
i niezależności danych, na których opar-
to ranking, były informacje pochodzące  
z Głównego Urzędu Statystycznego. 
Uwzględniały najważniejsze obszary funk-
cjonowania jednostek samorządowych: go-
spodarczy, społeczny oraz ochrony środowi-
ska. Celem tego zestawienia była prezentacja 
i nagrodzenie najlepiej rozwijających się jed-
nostek.

Gmina Puchaczów w kategorii: gmina 
wiejska zajęła II miejsce (w ubiegłym roku 
zajmowała miejsce 5). 

– To wielki sukces wszystkich, którzy do-
kładają wszelkich starań, by nasza gmina roz-
wijała się w sposób zrównoważony (c.d. s. 2)  
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Aktualności

w zakresie infrastruktury eko-
logicznej za najlepszy projekt 
zrealizowany na terenach wiej-
skich przy wsparciu środków 
unijnych. 

Nagrodę wraz z gratula-
cjami osobiście odebrał Wójt 
Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk.                                A.U.

I miejce gmi-
ny w konkursie 
„Przyjazna 
wieś”
Jego organizatorem jest Mini-

sterstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi w ramach działalności 
Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich.

Projektem „Rozbudowa ist-
niejącej oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Puchaczów” gmi-
na Puchaczów zdobyła I miejsce 

Jesteśmy jedną z najlepiej roz-
wijających się gmin w Polsce
(c.d. ze s. 1) i prężny – komentuje 
to ważne osiągnięcie Wójt Gmi-
ny Puchaczów Adam Grzesiuk. 
– Codziennie zabiegamy o to, 
by realizując wieloletni plan jej 
rozwoju, racjonalnie wykorzy-
stywać wszystkie gminne zaso-
by, szanując jednocześnie śro-
dowisko naturalne. Zespół prof. 
Eugeniusza Sobczaka z Wy- 
działu Administracji i Nauk 
Społecznych Politechniki War-
szawskiej docenił również fakt, 
że gmina kontroluje także reali-

zację przyjętego planu rozwoju 
– dodaje wójt.

Jak mówią: sukces ma wielu 
ojców. Ale czy byłby możliwy, 
gdyby nie doświadczenie samo-
rządu oraz wynikająca z tego 
ciągłość działań rozwojowych? 
Bez wątpienia wielkim atutem 
gminy Puchaczów jest potencjał 
gospodarczy oraz aparat admi-
nistracyjny, który umie zamie-
nić sferę planów w konkretne 
działania na rzecz jej rozwoju.

M. Rodziewicz

Na uroczystość przybyli: 
przedstawiciel Urzędu 

Marszałkowskiego Andrzej 
Leńczuk, przedstawiciele 
władz samorządowych gmi-
ny: Wójt Gminy Puchaczów 
Adam Grzesiuk, Skarbnik 
Gminy Puchaczów Barbara 
Marcinek, Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Pucha-
czów Piotr Sarama, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Puchaczowie oraz inni 
zasłużeni dla miejscowości 
mieszkańcy sołectwa.

Spotkanie, które odbyło 
się w budynku wiejskim, pro-
wadziła Maria Kwiatkowska, 
obecna przewodnicząca. Dzię-
kowała wszystkim za wsparcie i 
dotychczasową współpracę.

Dzięki m.in. Dominikowi 
Arciszewskiemu goście obejrze-
li reportaż w formie prezenta-
cji multimedialnej zawierający 
wspomnienia i refleksje naj-
starszych członkiń, jak również 

24 listopada z okazji Jubileuszu 50-lecia świętowało 
z zaproszonymi na uroczystość gośćmi Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Starej Wsi. 

członków ich rodzin. Głos za-
brał również Wójt Gminy Pu-
chaczów Adam Grzesiuk, który 
wspominał młodzieńcze lata, 
opowiadał o działalności Klubu 
w Starej Wsi oraz o okoliczno-
ściach zawiązania się organiza-
cji. 

Zaprezentowano również 
miejscowe talenty: Eugenia 
Rozwałka (założycielka Klubu 
w Starej Wsi) odczytała kil-
ka pięknych wierszy, a panie  
z Koła Gospodyń śpiewały pio-
senki do swoich tekstów. 

Następnie zaproszeni go-
ście składali gratulacje, podzię-
kowania oraz życzenia konty-
nuacji wspaniałej działalności, 
wręczając na ręce przewodni-
czącej kwiaty, upominki i dy-
plomy. 

Po części oficjalnej przyszła 
pora na obiad i wspólne uczto-
wanie przy suto zastawionych 
stołach.                             

Beata Sagan

który wręczył podziękowa-
nia zasłużonym działaczkom. 
Obecni byli również strażacy 
OSP w Ciechankach, lokalni 
działacze, członkinie pozo-
stałych KGW z terenu gminy  
i inni zaproszeni goście. 

Wszystko odbywało się w 
bardzo miłej i odświętnej  at-
mosferze. Podziękowaniom  
i słowom życzliwości nie było 
końca. Na gustownym przy-
jęciu nie zabrakło smacznych 
potraw, okolicznościowego 
tortu i dobrej muzyki. Goście 
bawili się do późnych godzin 
nocnych. 

Beata Sagan

Rozpoczęły się one Mszą 
świętą w kościele para-

fialnym w Łańcuchowie, w 
której uczestniczyli zaproszeni 
goście, mieszkańcy Ciechanek 
oraz członkinie KGW. Po 
nabożeństwie wszyscy udali 
się do budynku wiejskiego.

Powitania przybyłych na 
uroczystość gości dokonała 
Lila Wójcik, przewodnicząca 
Koła. Następnie zaprezento-
wano część artystyczną przy-
gotowaną przez dzieci ze szko-
ły w Ciechankach oraz panie  
z KGW. 

Imprezę zaszczycili swoją 
obecnością znamienici goście: 
Wójt Gminy Puchaczów Adam 
Grzesiuk,  Zastępca Wójta Ma-
rian Stadnik, Skarbnik Gminy 
Puchaczów Barbara Marcinek 
oraz Proboszcz Parafii ks. Teo-
dor Paweł Bartecki. Na jubile-
usz przybył również reprezen-
tant Marszałka Województwa 
Lubelskiego Andrzej Leńczuk, 

17 listopada 2012 r. odbyły się uroczyste obchody 
50 rocznicy założenia Koła Gospodyń Wiejskich  
w Ciechankach. 

Z okazji Jublileuszu 50-lecia Kół Gospodyń Wiejskich  
z Ciechanek i Starej Wsi składamy wszystkim ich Członkiniom 

najserdeczniejsze życzenia, psama sukcesów 
oraz imponujących osiągnięć na kolejne 50 lat.

Z okazji Jublileuszu 50-lecia Kół Gospodyń Wiejskich  
z Ciechanek i Starej Wsi zapraszamy naszych Czytelników  
do zapoznania się z ich wspaniałą historią, zamieszczoną  
na stronie www.puchaczow.pl

Wspaniałe Jubileusze Koła Gospodyń Wiej-
skich w Ciechankach i Starej Wsi
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Minął rok od ukazania 
się pierwszego numeru 
naszych „Wieści”.

Z tej okazji 25 października 
świętował zespół redak-

cyjny dwumiesięcznika „Pu-
chaczów – Wieści z Gminy”  
z zaproszonymi gośćmi. Pod-
czas uroczystości podsumowa-
no dotychczasową pracę redak-
cji oraz podziękowano osobom, 
bez których gazeta nie mogłaby 
istnieć.

Dzięki środkom z Mini-
sterstwa Pracy i Polityki 
Społecznej Ośrodek 
Pomocy Społecznej utwo-
rzył nowe stanowisko 
pracy – asystenta rodziny. 

W ramach Resortowego 
programu wspierania 

rodziny i systemu pieczy za-
stępczej na 2012 rok gmina 
Puchaczów otrzymała dotację 
w kwocie 10  000 zł, by wes-

Złote gody
„Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego 
należy do uroczystości, w których uczestniczy-
my z wielkim wzruszeniem.”

przeć działania wynikające  
z ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. Do 
głównych kompetencji asysten-
ta należy wspieranie rodziny 
w osiągnięciu podstawowego 
poziomu stabilności życiowej, 
umożliwiającego wychowywa-
nie dzieci. 

Zatrudniony od września 
asystent współpracuje do grud-
nia 2012 r. z 12 rodzinami prze-
żywającymi trudności w wypeł-
nianiu funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczej.        Ewa Kaźmierczak

Asystent rodziny 

Zdewastowano pomnik
W nocy z 31 października na 01 listopada w par-
ku w Puchaczowie oblano czarną farbą pomnik. 

Jak ustalono z nagrań mo-
nitoringu Urzędu gminy, 

przestępstwo popełniło czte-
rech młodych, zakapturzonych 
mężczyzn, około 1.00. w nocy. 
Czyszczenie pomnika koszto-
wało gminę 1 200 zł  – informu-
je Sekretarz Gminy Puchaczów 
Jerzy Dębski. – Sprawę prze-
kazaliśmy łęczyńskiej policji, 
która wszczęła postępowanie 
wobec młodocianych. Dołoży-
my wszelkich starań, by spraw-
cy takich chuligańskich wy-
bryków nie czuli się bezkarni. 
Myślę, że pomoże w tej sprawie 

nagranie z monitoringu. Naj-
bardziej oburza w tym wypad-
ku fakt, że obiektem dewastacji 
stał się pomnik mieszkańców 
Puchaczowa, którzy zginęli w 
latach ostatniej wojny – dodaje 
Jerzy Dębski.

To nie jedyny akt wanda-
lizmu odnotowany na terenie 
gminy. Latem chuligani powy-
bijali szyby w wiacie znajdują-
cej się w Nadrybiu. Poprzednim 
razem na ścieżce rowerowej 
zdewastowano barierki ochron-
ne i ukradziono ok. 25 m. 
obrzeży chodnikowych.      A.U.

Wybór prezesa poprze-
dzono postępowaniem 

kwalifikacyjnym prowadzonym 
przez międzynarodową firmę 
headhunterską AMROP. Wzię-
ło w nim udział ponad 10 kan-
dydatów. 

Zbigniew Stopa ukończył 
studia magisterskie na Wydziale 
Górniczym w Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie (kie-
runek: Górnictwo i geologia, 
specjalność: technika eksplo-
atacji złóż) oraz podyplomowe 

studia w Głównym Instytucie 
Górnictwa w Katowicach w za-
kresie Zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy. Od 28 lat 
związany jest z kopalnią. Prze-
szedł przez wszystkie szczeble 
rozwoju zawodowego w spółce: 
od stażysty pod ziemią, przez 
nadsztygara górniczego pod 
ziemią, do Kierownika Działu 
Robót Górniczych. Od 2006 r. 
był członkiem Zarządu kopalni. 
Przez ostatnie 2 miesiące pełnił 
obowiązki prezesa Zarządu. nem

Nowy prezes Zarządu 
„Bogdanki”
23 listopada 2012 r. Rada Nadzorcza Lubelskiego 
Węgla „Bogdanka” S.A. jednogłośnie podjęła de-
cyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarzą-
du Spółki Zbigniewa Stopę.

Skromny Jubileusz „Wieści”
Dziękujemy wszystkim 

Czytelnikom, którzy wypełnili 
ankietę dotyczącą odbioru ga-
zety w środowisku i tym, którzy 
czekają na każdy nowy numer.

Serdeczne podziękowa-
nia składamy również Paniom  
z Koła Gospodyń Wiejskich  
z Brzezin i Paniom z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Ciechanek 
za pomoc przy organizacji uro-
czystego jubileuszowego spo-
tkania redakcji oraz Pani Annie 
Niwińskiej, fundatorce wspa-
niałego tortu.                       Redakcja

Tymi słowy 27 października 
2012 r. Wójt Gminy Pucha-

czów Adam Grzesiuk przywitał 
szanownych Jubilatów: Pań-
stwa Józefę i Janusza Marcin-
ków, Czesławę i Witolda Paw-
laków oraz ich najbliższych na 
obchodach Jubileuszu 50-lecia 
związku małżeńskiego. 

Na wniosek Wójta Gminy 
Puchaczów Adama Grzesiu-
ka Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej przyznał Jubilatom 
Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie.

– Rocznica ślubu to szcze-
gólna okazja, aby się zatrzymać 
i spojrzeć wstecz na miniony 

czas i wspólne osiągnięcia. 
Gratuluję Państwu tego wy-
różnienia, jak też tego pięk-
nego Jubileuszu. Życzę wielu 
kolejnych lat przeżytych w 
zdrowiu, miłości i wzajemnym 
szacunku, życzę radości z każ-
dego kolejnego dnia i wszelkiej 
pomyślności – dodał Adam 
Grzesiuk.

W tym uroczystym dniu 
nie zabrakło gorących życzeń 
i gratulacji. Po części oficjalnej 
zaproszeni goście oraz rodzi-
ny Jubilatów wzniosły toast 
i kosztowały pysznego tortu 
przygotowanego specjalnie na 
tę okazję.                        S. Janiuk



Wokół nas

Wspomnienia pani Wero-
niki Chomy sięgają okre-

su międzywojennego,  kiedy 
Ostrów Nadrybski, podobnie 
jak i pobliskie miejscowości, 
zamieszkiwali nie tylko Polacy, 
ale też Żydzi i Niemcy. Wśród 
nich mieszkała rodzina Hersz-
ka Zylbersztajna: żona, dwoje 
dzieci oraz szwagier Herszka, 
Izaak Rozengarten. 

– Stosunki między sąsiada-
mi układały się różnie. Kłótnie 
nie wynikały jednak z uprze-
dzeń czy rasizmu, ale z ludz-
kich charakterów – mówi pani 
Weronika. 

Polacy zazdrościli Żydom, 
że szybko pomnażają swój ma-
jątek, jak gdyby zupełnie nie 
zauważali, że byli ludźmi  nad-
zwyczaj gospodarnymi, przed-
siębiorczymi, oszczędnymi oraz 
pracowitymi.

– Zylbersztajnowie byli do-
brymi sąsiadami. Nasze dzieci 
chodziły razem z ich dzieć-
mi do szkoły, a po lekcjach 
wspólnie się bawiły. Byliśmy 
dla siebie życzliwi i dzieliliśmy 
się wszystkim. Na przykład po 
szabacie sąsiedzi przynosili 
nam macę. Ale wszystko to 
zmieniło się z nadejściem 
wojny – dodaje smutno 
pani Weronika. 

Spokój w Ostrowie 
Nadrybskim zakłóciło 
wysiedlanie mieszkają-
cych w Puchaczowie  
i okolicach Żydów do 
getta w Łęcznej, a na-
stępnie do obozu w Traw-
nikach. Taki los spotkał 
rodzinę Herszka w 1942 
roku.

Pewnego dnia prze-
bywający w Trawnikach 
Feliks Choma – mąż pani 
Weroniki, zauważył przez 
obozowe druty ostrow-
skich sąsiadów. Przeko-
nywał ich, by koniecznie 
uciekali, bo, jak wynikało 
z pogłosek, zamierzano zli-
kwidować wszystkich Żydów 
w gettcie. Mężczyźni posłuchali 
dobrej rady i w 1943 roku ucie-
kli z obozu. Wcześniej Niem-
cy zamordowali żonę i dzieci 
Herszka. 

Uciekinierzy bezskutecznie 
próbowali schronić się w Łęcz-
nej. Pewnego październikowe-
go dnia, kiedy pani Weronika 

była sama w domu, przyszli i do 
niej z prośbą o pomoc. Kobieta, 
która nie wahała się ani przez 
chwilę, co ma robić, musiała 
do pomysłu przekonać również 
męża, który był wówczas sołty-
sem. 

– Feliks bardzo obawiał się 
Niemców. W tamtych czasach 
za pomoc Żydom całej ro-
dzinie groziła śmierć – mówi  

z przejęciem Weronika Choma. 
– W końcu dał się jednak prze-
konać. Ukryliśmy zbiegów na 
strychu obory. Obawialiśmy się 
wtedy nie tylko Niemców, ale  
i sąsiadów. 

Pewnego dnia ktoś w koń-
cu zauważył jednego z ucieki-
nierów nad jeziorem podczas 
kąpieli. Ponieważ sąsiadów nie 
łączyły stosunki przyjacielskie, 

Tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” ustano-
wiony dekretem Knesetu z 1953 r., przyznaje Instytut 

Yad Vashem osobom, które w czasie holokaustu bezinte-
resownie niosły pomoc prześladowanym Żydom. Jest to 
najwyższe odznaczenie państwa izraelskiego przyznawane 

obcokrajowcom od 1963 r. tym nielicznym, którzy okazali 
Żydom pomoc w najciemniejszej chwili ich historii. Do dziś 
w Yad Vashem zbiera się publiczna Komisja pod przewodnic-
twem sędziego Sądu Najwyższego, która bada każdy przypa-
dek i przyznaje tytuł. 
osoby uznane za Sprawiedliwych otrzymują medal oraz cer-

tyfikat (zob. Histroia starej fotografii), a ich nazwiska zostają 
uwiecznione na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie, w „ogrodzie 
Sprawiedliwych” na Ścianie Honoru. od 1962 r. istnieje tak-
że „Aleja Sprawiedliwych”, przy której sadzono drzewa dla 
uczczenia pamięci wyróżnionych osób. Na medalu i dyplo-
mie, który otrzymują sprawiedliwi, wygrawerowano cytat  
z Talmudu: „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”. 
Tytuł sprawiedliwych otrzymało dotąd około 24 000 osób,  
z czego zdecydowana większość, bo ponad 6 500, to Polacy. 

W tamtych czasach ciemność była wszechobecna.  
W niebie i na ziemi wszelkie wrota współczucia wyda-
wały się być zamknięte. Morderca mordował,  
Żydzi umierali, a świat zewnętrzny współpracował lub 
był obojętny. Tylko nielicznym wystarczyło odwagi, aby 
się zainteresować. Ci nieliczni, mężczyźni i kobiety, byli 
słabi, przestraszeni i bezsilni – co sprawiło, że byli inni 
niż ich współobywatele? Dlaczego było ich tak niewielu? 
Pamiętajmy – ofiarę najbardziej boli nie okrucieństwo 
oprawcy, ale bierność świadków… Nie zapomnijmy 
poza wszystkim, że zawsze nadchodzi chwila moral-
nego wyboru… Więc musimy wiedzieć o tych dobrych 
ludziach, którzy pomagali Żydom podczas holokaustu. 
Musimy się od nich uczyć i poprzez naszą wdzięczność  
i nadzieję musimy o nich pamiętać – czytamy na stronie 
internetowej Instytutu Yad Vashem.

w trosce o własne dzieci Cho-
mowie wywieźli je do matki 
pani Weroniki, do Grabniaka.

Herszek i Izaak szczęśliwie 
dotrwali do końca wojny. Tuż 
po niej ożenili się z ocalały-
mi Żydówkami i wyjechali do 
Izraela. Do dzisiaj ich rodziny 
utrzymują kontakt z panią We-
roniką. 

Z inicjatywy ocalonych 
mężczyzn i ich rodzin 28 sierp-
nia 1995 pani Weronika Cho-
ma została odznaczona Me-
dalem Sprawiedliwych Wśród 
Narodów Świata. Nazwisko 
Weroniki Chomy oraz jej męża, 
Feliksa, widnieje na Wzgórzu 
Pamięci, o czym przekonał się 
osobiście ich wnuk (zob. Histo-
ria starej fotografii). 

10 października 2007 roku 
w Teatrze Narodowym w War-
szawie odbyła się uroczystość 
nadania odznaczeń przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lecha Kaczyńskiego tym, 
którzy ratowali Żydów w cza-
sie holocaustu. Za bohaterską 
postawę i niezwykłą odwagę 
Weronika Choma została od-
znaczona Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia 
Polski (zob. Historia starej fo-
tografii).

Kończąc opowieść o nie-
zwykłej, pełnej odwagi i skrom-
ności, uśmiechniętej starszej 
pani, zwracam się do naszych 
Czytelników z prośbą o nadsy-
łanie opowieści o niezwykłych 
ludziach z terenu naszej gminy.  
O tych, którzy bez względu na 
czasy i okoliczności zapisują 
się złotymi zgłoskami na kar-
tach naszej wspaniałej historii. 
                          Agnieszka Sobiesiak

Fot. Weronika Choma

Sprawiedliwa Wśród 
Narodów Świata 

Aniołowie są wśród nas
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Cudze chwalcie,  swoje znajcie

Na spacer do... Wąwozów w Ciechankach
Ze wzniesienia Murowany Słup, położonego ok. 2,5 km na południowy wschód od Łęcznej, rozpościera się wi-
dok na jeden z najpiękniejszych zakątków Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Wygięte w kształcie pod-
kowy lessowe zbocze pradoliny Wieprza sprzyja występowaniu tu unikalnej w skali kraju roślinności stepowej.

Fot. Weronika Choma

Przez Ciechanki, na granicy 
dóbr Steckich (dziedziców 

Łańcuchowa) i Suffczyńskich 
(dziedziców Ciechanek) w 
kierunku Łęcznej, biegł waż-
ny szlak handlowy. Było to w 
czasach odległych, kiedy Łań-
cuchów miał prawa miejskie. 
Szlakiem tym uczęszczali kupcy 
na wielkie, trwające kilka tygo-
dni wiosenne i jesienne targi do 
Łęcznej. Na trasie, w Żabieńcu 
stała niegdyś ciesząca się dobrą 
sławą karczma, gdzie podawano 
pyszne jadło i wymieniano ko-
nie. Nieopodal, na skraju Cie-
chanek i Łańcuchowa znajdo-
wał się tuż nad Wieprzem młyn, 
w którym kupcy mełli zboże na 
mąkę i śrutę.

Droga była trudna do prze-
bycia, ponieważ wiodła przez 
nisko położone łąki, mokradła 
i grzęzawiska. Nierzadko wozy 
na żelaznych kołach tonęły tu w 
błocie. Po deszczu topiły się w 
tym miejscu konie, gdyż woda 
spływała wielkim strumieniem 
z góry nazywanej Murowanym 
Słupem. Nazwano ją tak, ponie-
waż woda nigdy jej nie podmy-
wała.

Turecka Grobla
Działo się tak dopóty, dopóki 
nie przejeżdżał tędy wracający  
z bitwy pod Wiedniem szlach-
cic wraz z pojmanymi jeńcami. 
Tak jak wszyscy, oni także mieli 
problem z przedostaniem się 
do Łęcznej. Na rozkaz pojmani 
Turkowie usypali wysoką gro-
blę, którą bez trudu przejeżdża-
ły zaprzężone konie. Dlatego 
miejsce to nazwano Turecką 
Groblą. Jak głosi legenda, piasek 
do jej wzniesienia nosili jeńcy w 
swych czapkach z Murowanego 
Słupa, aż w końcu wydrążyli w 
nim ogromny wąwóz. Ponieważ 
prace przy budowie drogi trwa-
ły bardzo długo, przy trasie wy-
budowano wkrótce kościół. 

Z nowej drogi roztaczały 
się piękne widoki. Kupcy lubili 
się tu zatrzymywać na dłużej, 

Fot. Wzniesienie zwnane Murowa-
nym Słupem. U jego podnóża widać 
początek Wału Tureckiego – grobli, 
która biegnie wśród rozległych, ba-
gnistych terenów w kierunku lasu  
i łączy wzniesienie z dwoma stawami 
nazywanymi przez miejscowych sa-
dzawkami: Bezdenną i Leśną. Według 
tradycji grobla została usypana przez 
tureckich jeńców, którzy przybyli 
tu ze Stanisławem Druszkiewiczem 
(pułkownikiem Jana III Sobieskiego  
i właścicielem dóbr w Łańcuchowie)  
po bitwie pod Wiedniem. 

aby odpocząć i pohandlować z 
chłopami z Ciechanek. Do dzi-
siaj można podziwiać urok ma-
lowniczych wąwozów.

Dołek Marzędzichy
Dawniej wszystkie urodzajne 
pola w Ciechankach należały 
do dziedzica Suffczyńskiego. 
Biedni wieśniacy pracowali 
na pańskim za przysłowiową 
kromkę chleba, a że byli to lu-
dzie pracowici, pragnęli mieć 
choć trochę pola na własność.

Prosili dziedzica, by po-
zwolił im wykarczować chociaż 
stajko (12 arów) lasu, by mieć 
troszeczkę ziemi. Skąpy dzie-
dzic długo się nie zgadzał, lecz 
uparci wieśniacy często pona-
wiali prośby. Pewnego razu, by 
pozbyć się natrętów, dziedzic 
zażartował, że oddaje im pod 
uprawę Murowany Słup. Wie-
śniacy zaczęli się zastanawiać, 

Zwierzę było głodne, więc 
gdy tylko ujrzało piękne 
zielone łąki na Kluziakach, 
nazywanych tak do dzi-
siaj, wyrwała się kobiecinie 
z rąk. Pędząc jak szalona, 
zboczyła z grobli i wpadła  
w miejsce, gdzie znajdował 
się nieduży, bagienny dołek. 
Bagno zaczęło krowę wcią-

gać. Zrozpaczona Marzędowa 
biegła krowie na ratunek, ale i ją 
bagno wessało. 

Nagle z owego wgłębienia 
w ziemi trysnęła woda, która 
utworzyła głębokie oczko wod-
ne. Długo jeszcze przejeżdżają-
cy tamtędy do kościoła ludzie, 
omijając dołek, robili znak 
krzyża i odmawiali za duszę ko-
biety zdrowaśkę. Wspominając 
owo wydarzenie, powiadali, że 
to Dołek Marzędzichy. Zalewa-
ny wciąż łzami rozpaczy matki 
osieroconych dzieci – nigdy nie 
wysycha. 

Owo oczko wodne znajduje 
się dziś przy szosie Ciechanki-
-Łańcuchów, na granicy gminy 
Puchaczów z gminą Milejów, 
przed mostem w Łańcuchowie 
a skrzyżowaniem z groblą. Nie 
wysycha nawet w upalne i suche 
lata. 

Zapraszam na piękny, zi-
mowy spacer do Ciechanek: 
wąwozem na Murowany Słup, 
dalej groblą i doliną Wieprza do 
szosy, potem prosto w las olszo-
wy, do dziś zwany Żabieńcem, 
w stronę Kolonii Ostrówek.

Barbara Sidor

jak tu uprawiać tak stromą 
górę? Początkowo wypasali tam 
tylko bydło i owce. Zbocze góry 
leżało na południu, wpadli więc 
na pomysł, by uprawiać ziemię 
metodą górali. Zbocze szybko 
zmieniło się w piękne tarasy. 
Sadzili tu len, konopie, warzywa 
ogrodowe i drzewka owocowe. 
Rośliny osłonięte od północ-
nych wiatrów i wystawione do 
słońca rosły w siłę. 

(Jeszcze w latach 60. ubie-
głego stulecia tarasy istniały. 
Rolnicy szanowali każdy skra-
wek tej ziemi. Dopiero gdy za-
częto kupować ciągniki, zanie-
chano uprawy wzniesienia.)

Pewnej jesieni, po udanych 
zbiorach, wieśniak nazwiskiem 
Marzęda zarobił mnóstwo pie-
niędzy. Z radości poszedł do 
karczmy w Żabieńcu i tam z 
kupcami przegrał wszystko w 
kości. Przegrał także krowę, 
którą przyprowadził pod karcz-
mę. Gdy dowiedziała się o tym 
jego żona, pobiegła za mężem. 
Po wielkiej awanturze gnała 
krowę drogą kupiecką w stronę 
domu, szlochając, że nie odda 
żywicielki na zmarnowanie. 
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Niedrożna kratka wentylacyjnaNiewłaściwy montaż  
podgrzewacza

Brak odpływu spalin

Brak wentylacji
Uszkodzony 

komin

Szczelnie  
zamknięte  

okna i drzwi
(brak mikro- 

wentylacji)

EKOgmina

ulegają także osoby wykonujące 
prace związane z dużym wysił-
kiem fizycznym.

Objawy zatrucia czadem
Osoby takie są apatyczne, osła-
bione, ospałe. Pojawiają się bóle 
głowy i zawroty, duszność, póź-
niej trudności z oddychaniem, 
przyśpieszony, nieregularny 
oddech oraz wymioty. Następ-
nie bardzo często dochodzi 
do utraty przytomności, drga-
wek i jeżeli natychmiast nikt 
nie przyjdzie z pomocą – do 
śmierci. 

Co robić w razie zatrucia? 
Należy natychmiast przewie-
trzyć pomieszczenie, w którym 
się znajdujemy i natychmiast 
wyjść na dwór (lub wynieść 
kogoś), rozluźnić poszkodowa-
nemu ubranie – rozpiąć pasek, 
guziki (ale nie rozbierać go, 
gdyż nie można doprowadzić 
do wychłodzenia organizmu!). 
Następnie zaalarmować pogo-
towie ratunkowe lub straż po-
żarną. Jeśli po wyniesieniu na 
świeże powietrze poszkodowa-
na osoba nie oddycha, należy 
niezwłocznie przystąpić do wy-
konania sztucznego oddycha-
nia i masażu serca. 

Czad powstaje na skutek 
pożaru lub niepełnego 

spalania paliw: drewna, oleju, 
gazu, benzyny, nafty, węgla, 
ropy, spowodowanego bra-
kiem odpowiedniej ilości tle-
nu, niezbędnego do zupełnego 
spalania. Wynika to z braku 
dopływu świeżego powietrza do 
urządzenia, w którym następuje 
spalanie, albo z powodu zanie-
czyszczenia, zużycia lub złej 
regulacji palnika gazowego, lub 
też przedwczesnego zamknię-
cia paleniska pieca, kuchni oraz 
nieprawidłowego odpływu spa-
lin. Nie jest prawdą, że do za-
truć dochodzi tylko w starym 
budownictwie, często zdarzają 
się także w nowych, szczelnych 
domach. 

50 złotych – cena życia 
Już za 50 złotych można kupić 
i w prosty sposób zainstalować 
w domu czujnik tlenku węgla. 
W jakim celu? Otóż czujnik 
ten wykrywa w powietrzu nie-
bezpieczny dla zdrowia i życia 
tlenek węgla, wydając przy tym 
bardzo głośny dźwięk.

Gdzie montować czujniki? 
Czujnik powinien znaleźć się w 
pokoju z kominkiem, piecem 
kaflowym, w pomieszczeniach 
z kuchenkami gazowymi, ła-
zienkach z gazowymi pod- 
grzewaczami wody, w kotłow-
niach, garażach, warsztatach.

Następstwa zatrucia czadem
Jeśli nie dostosujemy się do tych 
wymagań, ryzykujemy zdro-
wiem i życiem własnym oraz 
naszych bliskich. Czad nazywa-
ny jest cichym zabójcą. Kiedy 
pojawi się w sąsiedztwie ludzi, 
przedostaje się do wnętrza orga-
nizmu przez układ oddechowy, 
a następnie wchłaniany jest do 
krwioobiegu. Tam wiąże się  
z hemoglobiną 210 razy szybciej 
niż tlen, blokując jego dopływ 
do organizmu. Uniemożliwia w 
ten sposób prawidłowe rozpro-
wadzanie tlenu we krwi, powo-
dując niedotlenienie, a następ-

nie uszkodzenia mózgu oraz 
innych narządów. Następstwem 
ostrego zatrucia może być też 
nieodwracalne uszkodzenie 
ośrodkowego układu nerwo-
wego, niewydolność wieńcowa 
i zawał, a nawet śmierć. 

Tlenek węgla najbardziej 
niebezpieczny staje się w nocy, 
kiedy wszyscy śpią. W przypad-
ku wysokiego stężenia tlenku 
węgla w powietrzu zgon może 
nastąpić już po kilku minu- 
tach. 

Kto zatruwa się najszybciej? 
Szczególnie noworodki i nie-
mowlaki, ponieważ obok nor-
malnej hemoglobiny występuje 
w ich ciele tzw. hemoglobina 
płodowa, która wiąże dwu-
krotnie więcej tlenku węgla 
niż zwykła hemoglobina. Poza 
tym: dzieci, kobiety ciężarne, 
osoby w podeszłym wieku, oso-
by z wadami serca, chorobami 
oskrzelowo-płucnymi oraz z 
niewydolnością układu odde-
chowego. Cięższym zatruciom 

Czad – cichy zabójca
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest 

gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwon-
nym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, 
że łatwo się z nim miesza i w nim rozprze-
strzenia, a człowiek nie jest w stanie ani go 
zobaczyć, ani wywąchać. Dlatego co roku sezon 
grzewczy w Polsce pochłania  około 100 ofiar 
śmiertelnych i około 2000 osób poszkodowanych.

Fot. Miejsca powstawania czadu.

Jak uniknać zagrożenia?
 * Kupić i zamontować czujnik tlenku 
węgla. * Często wietrzyć pomieszcze-
nia. * Nie uszczelniać całkowicie okien. 
* Nie zaklejać kratek wentylacyjnych. 
* Wszystkie urządzenia utrzymywać w 
dobrym stanie technicznym – regular-
nie dokonywać przeglądów i napraw 
urządzeń gazowych: kuchenek, pie-
cyków, podgrzewaczy wody, pieców 
węglowych centralnego ogrzewania, 
kominów i wentylacji przez uprawnio-
ną do tego osobę. * Należy sprawdzać 
piece węglowe nie rzadziej niż raz na 
3 miesiące. Piece gazowe i olejowe nie 
rzadziej niż raz na pół roku. Przegląd 
wentylacji nie rzadziej niż raz w roku. 
Jak zabezpieczyć się przed niepożąda-
nym gościem? Pamiętajmy o mądrym 
użytkowaniu cywilizacyjnych wynalaz-

Inspiracją do napisania artykułu jest 
prowadzona w całym kraju przez MSW 
i Państwową Straż Pożarną, we współ-
pracy z Programem I Polskiego Radia, 
akcja informacyjna „NIE dla czadu”. 
źródło: www.straz.gov.pl

ków i korzystaniu z pomocy czujnika 
tlenku węgla.

A co na to prawo? Zgodnie z art. 61, 62 
i 70 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 roku – 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 
U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.) na właścicielach, użytkownikach  
i zarządcach obiektów budowlanych 
ciąży obowiązek dokonywania co naj-
mniej raz w roku kontroli okresowej 
stanu technicznego i drożności prze-
wodów kominowych oraz usuwania 
stwierdzonych nieprawidłowości, które 
mogłyby spowodować zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mie-
nia bądź środowiska tj.: pożar, wybuch, 
porażenie prądem elektrycznym bądź 
zatrucie gazem. W świetle art. 93 pkt 
8 tej ustawy, osoby zaniedbujące w/w 
obowiązki podlegają karze grzywny.
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Rubrykę EKOgmina redaguje  
Celina Michalska

Gimnazjaliści z Puchaczowa 
nadesłali na konkurs zdję-

cia z grzybami, porostami, pięk-
nymi krajobrazami naszej małej 
Ojczyzny.

W powiecie, z 12 nagro-
dzonych uczniów, nasi zajęli 
5 lokat: I m-ce S. Kowalewski, 
II – A. Śledź i M. Wróbel, III 
– M. Korzeniowska, wyróż-
nienie – B. Bronecka. Ucznio-
wie ci zajęli czołowe miejsca w 
szkolnym etapie konkursu, w 
którym w jury zasiadały Magda-
lena Janiuk, Agnieszka Zgórska 
i Celina Michalska. Składamy 
serdeczne gratulacje również 
uczniom nagrodzonym na eta-
pie szkolnym oraz wszystkim 

Podstawą prawidłowej diety 
jest jedzenie, przynajmniej 

5 razy dziennie, owoców lub 
warzyw. Wprawdzie latem i 
wczesną jesienią jest ich więcej, 
ale i zimą nie brakuje jabłek, 
gruszek, bananów, pomarań-
czy, cytryn, orzechów, mar-
chewki, koperku, pietruszki, 
szczypiorku. Te ostatnie można 
zasadzić w doniczkach i mieć 
zielony ogródek przez cały rok. 

Nieco mniej wartościowe, 
ale także zawierające cenne 
witaminy, są mrożonki, dżemy 
i kiszone warzywa. Zamiast 
pieczywa pszennego wybieraj-
my razowe, żytnie i ziarniste. 
Ułatwia ono przemianę materii 
i nie powoduje wzdęć. W du-
żych ilościach należy jeść także 
makarony i oleje roślinne oraz 
nabiał i jaja. 

Nie powinniśmy objadać 
się czerwonym mięsem, tłusz-
czem pochodzenia zwierzęcego 
i słodyczami. Unikajmy przede 
wszystkim chipsów, które są 

klasycznym przykładem nie-
zdrowej żywności, zawierają-
cej szkodliwe dla organizmu 
związki chemiczne, które w 
organizmie, na przykład w sta-
wach i wątrobie, zalegają już do 
końca życia. 

Na drugie śniadanie jedzmy 
kanapkę lub jogurt, na deser 
jabłko lub rodzynki. 

Taką wiedzę o zdrowej die-
cie miały uczennice, które napi-
sały wiersze na konkurs „Talerz 
zdrowia”, nagrodzone na etapie 
powiatowym konkursu. Nikola 
Horzępa ze Szkoły Podstawo-
wej w Nadrybiu zajęła I miejsce 
w swojej kategorii wiekowej, 
a Magdalena Korzeniowska  
z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Puchaczowie III miejsce. 

Do udziału w konkursie 
zachęciły uczennice Celina Mi-
chalska i Hanna Tołubińska. 
Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 15 listopada 2012 r. 
w Starostwie Powiatowym w 
Łęcznej. 

  

Popiół – prawdziwa ta-
blica Mendelejewa
Zakład Gospodarki Komunalnej w  Puchaczo-
wie informuje, że w  grudniu 2012 r. organizuje 
odbiór popiołów od mieszkańców gminy Pucha-
czów. 

Ze względu na limit 
przyjęć na składo-

wisko odpadów zbiórka 
będzie miała charakter 
czasowy tj. od 01 do 31 
grudnia 2012 r.  lub do 
uzyskania limitu wa-
gowego w wysokości 20 
ton. 

Zimny popiół zapakowany 
w  worki foliowe o  pojemności 
120 l, zapełnione maksymalnie 
do połowy i  zawiązane, będzie 
można przywozić w  tym ter-
minie do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Puchaczowie, ul. 
Skoczylasa 83 A, 21-013 Pucha-
czów, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30 – 14.30. Od-
płatność za jeden pełny worek 
120-litrowy wynosi 30 zł.                                        

Popiół jest użyteczny
Najwięcej popiołu i żużlu po-
chodzi z elektrowni. Odpady 
te w wielu krajach nie są trak-
towane jako odpady przemy-
słowe, lecz jako cenny suro-
wiec lub materiał dostępny w 
olbrzymich ilościach. Popiół 
wykorzystywany jest w gór-
nictwie, jako wypełniacz sta-
rych, podziemnych wyrobisk 
kopalnianych; w przemyśle 
betonowym i cementowym; 
a także w budownictwie ulic 
i dróg oraz w gospodarce ko-
munalnej do zobojętniania 
kwaśnych ścieków przemy-
słowych. 

Czego oczy nie widzą,  
tego duszy nie żal 
W myśl tej zasady, skoro go-
łym okiem nie widzimy skła-
du chemicznego popiołu, nie 
przejmujemy się nim, wysypu-
jąc go gdzie popadnie, nawet 
do własnego ogródka, licząc na 
użyźnienie gleby. Nic bardziej 
błędnego. 

Talerz zdrowia
Pod takim tytułem Powiatowa Sieć Szkół Promu-
jących Zdrowie w Łęcznej ogłosiła konkurs dla 
uczniów.  

Popiół – pozostałość po 
spaleniu substancji or-

ganicznej, np. drewna lub 
węgla, zawiera większość 
pierwiastków, które znaj-
dowały się w nim jeszcze 
przed spaleniem, choć 
wchodzą one po spopiele-
niu w skład innych związ-
ków chemicznych. 

Ze względu na wielkość 
udziału składników po-

piołu można wydzielić 4 
grupy:

* składniki podstawo-
we: krzem, glin, żelazo, 
wapń (Sio2, Al2o3, Fe2o3, 
Cao), 

* składniki uboczne: 
mangan, siarka, sód, potas 
(Mgo, So3, Na2o, K2o), 

* składniki śladowe: ty-
tan, fosfor, mangan (Tio2, 
P2o5, Mn i inne). 

To prawie pół układu okre-
sowego pierwiastków! 
Z wyżej wymienionych naj-
bardziej szkodliwe są pier-
wiastki radioaktywne, takie 
jak kadm, ołów czy arsen. 
Dlatego wysypywanie po-
piołu blisko skupiska ludz-
kiego negatywnie wpływa 
na zdrowie. Wysypywanie 
popiołu tam gdzie popda-
nie, na glebę powoduje 
niszczenie środowiska na-
turalnego. 

tym, którzy wzięli udział w kon-
kursie, ale tym razem szczęście 
im nie dopisało. Mimo wszyst-
ko, nie rezygnujcie z fotografo-
wania naszej pięknej, ojczystej 
przyrody. 

Dostrzegamy piękno tej ziemi
16 uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II przekazało 
fotografie na konkurs powiatowy „Piękno tej ziemi”. 
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16 listopada delegacja 
uczniów i nauczycieli  
SP im. Jana i Kazimierza 
Bogdanowiczów w Nad-
rybiu wzięła udział  
w podwójnym Jubile-
uszu: 85-lecia urodzin  
i 70-lecia pracy twórczej 
Jana Longina Okonia. 

Z tej okazji w siedzibie Mu-
zeum Ziemi Chełmskiej 

ten zasłużony dla Lubelszczy-
zny literat, publicysta, etnograf 
i pedagog otrzymał podzię-
kowania i życzenia od władz 
państwowych, wojewódzkich  
i samorządowych.

Spotkanie uświetniły wystę-
py chóru, koncert muzyki po-
ważnej i recytacja ulubionych 
utworów Jubilata. Zaproszeni 
goście i ci, którzy przyczynili się 
do zorganizowania Jubileuszu, 
zostali obdarowani najnowszy-
mi dziełami pisarza. Spotkanie 
dostarczyło wielu wzruszeń za-
przyjaźnionemu z naszą szkołą, 
pisarzowi, poecie, eseiście, jak  
i wszystkim przybyłym. 

Cieszymy się, że mogliśmy 
uczestniczyć w tej uroczysto-
ści i po raz kolejny spotkać się  
z człowiekiem, który tak pięk-
nie pisał o naszym regionie, 
miejscowości, Janie i Kazimie-
rzu Bogdanowiczach – patro-
nach szkoły w Nadrybiu.                     

Hanna Tołubińska

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Puchaczowie informuje, 

że realizuje zadanie „Zakup no-
wości wydawniczych do biblio-
tek publicznych” w ramach pro-
gramu Biblioteki Narodowej. 
Na realizację zadania pozyska-
no dofinansowanie w kwocie  
2 757,00 zł. 
                                   M. Skórniewska

Szkoła Podstawowa im. 
Jana i Kazimierza Bog-
danowiczów w Nadrybiu 
przystąpiła do między-
narodowego „Projektu 
Krokus”.

Realizowany przez Żydwo-
skie Muzeum Galicja z Ir-

landzkim Towarzystwem Edu-
kacji i holokauście projekt ma 
na celu zapoznanie uczniów  
z tematyką holokaustu, roz-
budzenie w nich świadomości 
niebezpieczeństw wiążących się                                                                                                    
z dyskryminacją, uprzedze-
niem i nietolerancją. Treści te 
przekazywane będą uczniom 
na lekcjach języka polskiego, 
historii, przyrody oraz plastyki.

W ramach projektu szkoła 
otrzymała cebulki krokusów, 
które zostały zasadzone w 
szkolnym ogrodzie. Zakwita-
jące wczesną wiosną kwiaty 
będą przypominały o 1,5 ml 
żydowskich dzieci zamordo-
wanych w czasie wojny. Ich 
widok będzie przypominał, że 
nawet w obliczu wielkich tra-
gedii zawsze odradza się życie, 
a nadzieja umiera ostatnia.         
                                    A. Sobiesiak

Wieści z Nadrybia

Instytut Pamięci Narodowej 
z siedzibą w Lublinie, który 

dokumentuje historię powo-
jenną regionu, poszukuje foto-
grafii Puchaczowa, Starej Wsi, 
Brzezin i okolic z lat 1946-1947. 

Fotografie prosimy przynosić do 
siedziby redakcji „Wieści” w 

czwartki i piątki w godz. od 8.00. 
do 12.00. do 15 stycznia 2013 
roku. Zdjęcia zostaną na miejscu 
zeskanowane, opisane i oddane 
właścicielom.                                 nem

O G Ł O S Z E N I E

Pod takim hasłem Świe-
tlica Profilaktyczno-
-Wychowawcza przy SP 
w Nadrybiu realizowała 
projekt w ramach progra-
mu „Perfecta – Mój Ta-
lent” finansowany przez 
Fundację „Przyjaciółka”. 

Świetlice środowiskowe, 
wiejskie i socjoterapeu-

tyczne to placówki zapew-
niające dzieciom prawidłową 
opiekę pozaszkolną. Dzięki 
nim najmłodsi mają szansę 
odrobienia lekcji, zjedzenia 
ciepłego posiłku, rozwijania 
swoich możliwości i talentów, 
poznawania nowych rzeczy. 
Świetlice są więc swego rodza-
ju odskocznią od problemów 
rodziny, niepowodzeń szkol-
nych i innych trudności.

Dzięki programowi „Roz-
wijamy skrzydła” poszerzo-

no ofertę świetlicy o zajęcia 
dodatkowe rozwijające pasje 
i talenty wychowanków. Bez 
wsparcia Fundacji nie było-
by możliwe przeprowadze-
nie warsztatów plastycznych 
i fotograficznych z udziałem 
i pomocą instruktorów, osób 
posiadających odpowiednie 
przygotowanie.

W ramach projektu dzieci 
odbyły również wycieczki do 
stadniny koni w Wólce Cycow-
skiej i na Roztocze. 

Podsumowanie projektu 
realizowanego od kwietnia do 
października 2012 roku odby-
ło się w Hołownie.        K. Kuszyk

W związku z ogłoszeniem 
przez Sejm RP roku 

2012 – Rokiem Kraszewskiego, 
biblioteka zorganizowała Wie-
czorek literacki poświęcony pa-
mięci tego jednego z  najpłod-
niejszych twórców w  dziejach 
literatury polskiej i europejskiej 
(autora ponad 200 powieści,  
w tym 88 historycznych), ge-
nialnego kulturoznawcy i  hi-
storyka żyjącego na przełomie 
romantyzmu i pozytywizmu.

Dzięki wystawie i prezen-
tacji multimedialnej przypo-
mniano sylwetkę pisarza, omó-
wiono jego działalność powie-

Wieczorek z Kraszewskim
W piątkowy wieczór, 23 listopada, czy-
telnicy biblioteki w Ciechankach po-
dążali śladami J. I. Kraszewskiego.

ściopisarską i publicystyczną. 
Wielką ciekawość wzbudziły w 
czytelnikach wybrane rysun-
ki i  obrazy pisarza. Czytano 
również fragmenty niektórych 
dzieł pisarza i dyskutowano na 
temat wybranych powieści.

Wieczorek odbył się w mi-
łej i  pełnej ciepła atmosferze. 
Wszystkich chętnych zaprasza-
my na wystawę, którą można 
oglądać do końca roku.

Filia biblioteki w Ciechankach

Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie realizuje zadanie „Kra-
szewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 ze środków finansowych Instytutu 
Książki. Na realizację zadania pozyskano kwotę 10 000 zł. Celem pro-
gramu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych (m.in. wyposa-
żenie bibliotek w sprzęt komputerowy, katalogowanie zbiorów bibliotecz-
nych i udostępnianie ich on-line). 

Magdalena Skórniewska

Rozwijamy skrzydła
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Pod takim hasłem odbył 
się XVI Jesienny Kon-
kurs Recytatorski.

W dniu 06 listopada 2012 
roku w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Puchaczo-
wie odbyły się zorganizowa-
ne we współpracy z Gminną 
Biblioteką Publiczną gminne 
eliminacje do XVI Jesienne-
go Konkursu Recytatorskiego. 
W eliminacjach wzięło udział 
39 uczestników z klas I-VI  
ze szkół podstawowych z te-
renu gminy Puchaczów oraz 
z Gimnazjum w Puchaczowie. 

Laureatami, a tym samym 
reprezentantami naszej gminy 

Kaszta- 
niaki
29 października 2012 r. 
w siedzibie fili biblioteki 
w Ciechankach roz-
strzygnięto  konkurs na 
„Kasztanowe stworki”. 

W konkursie wzięli udział 
uczniowie klas I-III  

i dzieci z oddziału przedszkol-
nego Szkoły Podstawowej w 
Ciechankach. W trakcie spo-
tkania wysłuchano jesiennych 
wierszy znanych polskich po-
etów. Za pomysłowość i róż-
norodność prac nagrodzono 
wszystkich uczestników kon-
kursu.

Pokonkursowa wysta-
wę można było podziwiać 
w siedzibie filii biblioteki. 
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za kreatyw-
ność i udział w konkursie.  

W Przedszkolu w Pu-
chaczowie odbyło się 
Pasowanie na Przed-
szkolaka. 

Podczas uroczystości 3-let-
nie „Żabki” zaprezentowały 

swoje umiejętności, które zdo-
były podczas krótkiego pobytu 
w przedszkolu: śpiewały, tań-
czyły i recytowały wiersze. 

Po części artystycznej uro-
czystego pasowania ogrom-
nym ołówkiem dokonała pani 
dyrektor Ewa Bochra. Każde 
dziecko otrzymało pamiątkowy 
dyplom, a grupa „Żabek” otrzy-
mała z tej okazji nowy radiood-
twarzacz. 

Wszyscy uczestnicy spotka-
nia zostali poczęstowani tortem 
przygotowanym przez rodzi-
ców.                             Ewa Bochra

 

Uroczyste
Pasowanie 

w eliminacjach powiatowych, 
zostali: K. Tarczyluk, P. Mro-
czek, E. Jędruszak, R. Szym-
czuk, M. Mroczek i J. Kot. 
Wyróżnieni otrzymali nagrody 
książkowe, a pozostali uczest-
nicy drobne upominki.

Mateusz Mroczek weźmie 
udział w etapie wojewódzkim 
konkursu.                            GOK, 

Gminna Biblioteka Publiczna

„Świat w krzywym zwierciadle  
– w poszukiwaniu dystansu i rozumu”

oferta edukacyjna SP im. Bohaterów Armii Krajo-
wej  w ostrówku w roku szkolnym 2012/2013

ZAJęCIA DLA oDDZIAŁU PRZEDSZKoLNEGo I RoCZ-
NEGo PRZYGoToWANIA PRZEDSZKoLNEGo 

język angielski, zajęcia taneczno-ruchowe,  
,,Zatańcz z klasą’’– taneczny program edukacyjno-wycho-

wawczy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z psychologiem

KLASY I-III 
drużyna zuchowa, LoP, PCK, zajęcia korekcyjno-kompen-

sacyjne, UKS sekcja badmintona, SKS, zajęcia dydaktycz-
no-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, koło teatralne, 

chór, nauka gry na saksofonie, nauka gry na keyboardzie, 
koło katechetyczne, zajęcia matematyczne i taneczne

KLASY IV-VI 
SKS sekcja piłki nożnej i siatkowej, UKS sekcja badmin-

tona, drużyna harcerska, PCK, LoP, zajęcia dydaktyczno-
-wyrównawcze z: jęz. polskiego, matematyki, przyrody, 
jęz. angielskiego, koła: polonistyczne, matematyczne, 

przyrodniczo-ekologiczne, historyczne, plastyczne, chór, 

zespół taneczny, klub historyczny im. Armii Krajowej, jęz. 
rosyjski i niemiecki, zajęcia taneczne

SZKoŁY FILIALNE W CIECHANKACH I ZAWADoWIE

KLASY IV-VI
koło matematyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjno-

-kompensacyjnej, zajęcia korekcyjno-wyrównawczo-kom-
pensacyjne, zajęcia muzyczno-ruchowe i teatralne

BiBliotekaPoleca
Spokojny, śnieżny poranek. Podczas konnej przejażdżki dziewczyn-

ka i jej koń dostają się pod koła 40-tonowej ciężarówki. Jej matka 
przeczuwa, że  rany na ciele i duszy córki potrafi odmienić jedynie czło-
wiek zwany zaklinaczem, legendarny uzdrowiciel chorych koni.  Choć 
fabuła może się wydać banalna: ranna dziewczynka – do wyleczenia, 
ranny koń – do dobicia, zwariowana na punkcie dziecka matka, ale 
poprowadzona jest wspaniale. Pełna tajemnic, wiary w miłość i roz-
budowana w warstwie psychologicznej sprawia, że czytelnik odrywa 
się od rzeczywistości. Dla mężczyzn i kobiet, młodzieży i dorosłych. 

Nicholas Evans „Zaklinacz koni”

Nie zabrakło też konkuren-
cji muzycznych, plastycz-

nych, sprawnościowych i zadań 
na orientację. Efektem tych 
zmagań jest następująca klasy-
fikacja: I miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa w Ostrówku, II 

R AMBIT 2012 
Jesień – to temat przewodni turnieju „RAMBIT”, w 
którym 27 listopada br. wzięli udział uczniowie klas 
trzecich szkół podstawowych z gminy Puchaczów.

miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Nadrybiu, III miejsce – Szko-
ła Podstawowa w Puchaczowie.

Wszyscy uczestnicy zostali 
nagrodzeni drobnymi upomin-
kami.                 GOK
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Biuletyn

Danuta Gąsiorowska
Radna gminy Puchaczów,  
Przewodnicząca Komisji Budżetu  
i Finansów
ul. Lubelska 22 
21-013 Puchaczów    

URząD GMiNy PUChACzów
poniedziałek – piątek od 7.00-15.00,  tel. (81) 757 50 12  

www.puchaczow.pl, e-mail: puchaczow@lubelskie.pl

– Jest Pani radną miejscowo-
ści Puchaczów już drugą kaden-
cję. Jakie miała Pani wówczas 
plany i czy udało się Pani je zre-
alizować?

– Mandat radnego w miejsco-
wości Puchaczów otrzymały dwie 
osoby: Urszula Hucz i ja. Pracuje-
my wspólnie już drugą kadencję  
i trudno tylko sobie przypisać 
konkretne osiągnięcia i sukcesy. 
Jako radne staramy się popierać  
i promować inwestycje i zadnia 
służące mieszkańcom naszej 
miejscowości. Co roku składamy 
wnioski do budżetu. To zawsze 
długa lista, bo potrzeb i oczekiwań 
jest wiele. Część z nich zrealizowa-
no, natomiast o realizację pozo-
stałych usilnie zabiegamy. Udało 
nam się między innymi: zago-
spodarować park w Puchaczowie, 
zbudować 2 place zabaw dla dzieci 
(w parku i na ul. Bogdanowicza) 
i nowy, drewniany most w lesie 
na kanale Wieprz-Krzna, ogro-
dzić Zespół Szkół w Puchaczowie, 
wybudować kompleks sportowo-
-rekreacyjny przy Zespole Szkół  
w Puchaczowie oraz parking przy 
ul. Mickiewicza, wyremontować 
drogę do PGR.

W zakresie naszych działań 
były i są też sprawy bieżące, takie 
jak choćby naprawa nawierzchni 
dróg gminnych, poprawa estetyki 
miejscowości, budowa chodników, 
uzupełnienie oświetlenia ulic, po-
prawa bezpieczeństwa, zakup sprzę-
tu sportowego, doposażenie OSP w 
sprzęt gaśniczy i wiele innych.

– A jakie ma Pani plany na 
następne dwa lata?

– Wspólnie z Urszulą Hucz  
i sołtysem Puchaczowa Agniesz- 
ką Choduń złożyłyśmy wnioski 
do budżetu na rok 2013. Liczymy, 
że w końcu doczekają się realiza-
cji: remont GOK w Puchaczowie, 
budowa ratusza, budowa basenu, 
remont chodnika i ulicy Mic-
kiewicza, budowa chodników w 
Puchaczowie (ul. Skoczylasa, Le-
śna, Tysiąclecia), budowa dalsze-
go odcinka drogi ul. Tysiąclecia 
w stronę łąk i położenie warstwy 
asfaltu na całej drodze, oświetle-
nie ulicy Leśnej, Dolnej, Wesołej  
i Górniczej – w stronę cmentarza, 
budowa drogi przy nowo powsta-
jącym osiedlu domków jednoro-
dzinnych za Ośrodkiem Zdrowia 
w Puchaczowie oraz uzbrojenie 
terenu.

– O jakie inwestycje będą pa-
nie zabiegać?

– W roku 2013 wnioskujemy 
o zagospodarowanie terenu przed 
kompleksem sportowo-rekre-
acyjnym i budowę w tym miejscu 
gminnego targowiska, budowę 
niewielkiej sceny w parku, remont 
pomieszczeń OSP Puchaczów  
i renowację sztandaru oraz zakup 
samochodu strażackiego. 
Z planów tych nie zrezygnujemy, 
będziemy o nie walczyć, zabiegać 
o ich realizację. Mam nadzieję, że 
w tej kadencji zostaną co najmniej 
rozpoczęte.

– Sprawuje Pani również 
odpowiedzialną funkcję Prze-
wodniczącej Komisji Budżetu  
i Finansów.

– Komisja Budżetu i Finan-
sów jest komisją stałą Rady w 
5-cioosobowym składzie. Pra-
cuje na posiedzeniach, zgodnie  
z rocznym planem pracy. Głów-
ne jej zadanie to analizowanie i 
opiniowanie przedkładanych jej 
projektów, uchwał związanych, 
jak sama nazwa mówi, z budżetem  
i finansami gminy oraz sprawoz-
dań z wykonania budżetu, spra-
wozdań finansowych jednostek  
i zakładów budżetowych. Wypra-
cowane i przegłosowane wnioski  
i opinie z prac Komisji dotyczące 
takich spraw jak: wysokość po-
datków, opłat lokalnych, wyso-
kość cen wody, ścieków, opłat za 
wywóz odpadów komunalnych, 
dotacji, projektu budżetu itp. są 
przez przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Finansów przedstawia-
ne Radzie na sesji w formie spra-
wozdania z prac Komisji. Komisja 
Budżetowa może zaakceptować 
propozycje zapisów przedstawio-

ne w projektach uchwał, może też 
mieć inne zdanie i zgłosić swój 
wniosek na sesji o głosowanie  
i podjęcie decyzji przez całą Radę. 
Taka sytuacja miało miejsce np. na 
ostatniej sesji, kiedy wnioskowali-
śmy o obniżenie podatków.

– Zbliża się okres bardzo in-
tensywnej pracy członków Komi-
sji Budżetu i Finansów nad pro-
jektem budżetu na rok 2013 r. 

– Nad projektem będą trwały 
także prace w innych komisjach 
Rady. Wypracowane tam wnio-
ski spłyną do Komisji Budżetowej 
i ta, jako ostatnia, na podstawie 
zebranych materiałów wypracuje 
kształt budżetu, który, o ile zosta-
nie przyjęty Uchwałą Budżetową 
przez Radę, pokaże, co będzie real-
ne i możliwe do wykonania w całej 
gminie.        Rozmawiała: S. Janiuk

Co w gminie piszczy... 
Rozmowa z Danutą Gąsiorowską, Radną gminy Pucha-
czów, Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów

Wieści z sesji Rady gminy
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XXVii sesJA
03 GRUDNiA 2012 ROKU

Radni gminy Puchaczów na sesji 
podjęli m.in. następujące uchwały: 

1. w sprawie podziału gminy Pu-
chaczów na stałe obwody głoso-
wania oraz ustalenia ich nume-
rów, granic oraz siedzib odwodo-
wych komisji wyborczych.
Gminę podzielono na stałe obwody gło-
sowania oraz ustalono ich numery, gra-
nice oraz siedziby obwodowych komisji 
wyborczych na: Ciechanki, ostrówek 
(obwód wyborczy nr 1), Szpica i Zawa-
dów (obwód nr 2), Nadrybie Wieś, Dwór, 
Ukaz, Bogdanka (obwód nr 3), Brzeziny 
i Puchaczów (obwód nr 4), Turowola, 
Kolonia Turowola, Stara Wieś (obwód 
nr 5) i Jasieniec, Albertów i Wesołówka 
(obwód nr 6). Uchwała ma zastosowa-
nie do kadencji następujących po ka-
dencji, w czasie której weszła w życie. 

2. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Puchaczów  
z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicz-
nego w 2013 r. 
Wysokość środków na realizację powyż-
szego Programu będzie szczegółowo 
określona w uchwale budżetowej na 
rok 2013. Program jest wyrazem polityki 
władz gminy wobec istniejących i dzia-
łających organizacji pozarządowych, 
mającym na uwadze zapewnienie tym 
organizacjom lepszych warunków funk-
cjonowania oraz wspierania własnych 
inicjatyw i działań na terenie gminy. 
Uchwalany po raz kolejny, cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród działa-
jących organizacji pozarządowych funk-
cjonujących na terenie gminy.

3. Uchwały w sprawie wyzna-
czenia podmiotu właściwego do 
realizacji zadania administracji 
publicznej w zakresie wspierania 
rodziny oraz w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu wspierania 
Rodziny na lata 2012- 2014. 
Rada gminy wyznaczyła ośrodek Po-
mocy Społecznej w Puchaczowie jako 
podmiot właściwy, który podejmie się 

realizacji zadania z zakresu administracji 
publicznej i który będzie bezpośrednio 
wspierał rodzinę oraz system pieczy za-
stępczej. Rada przyjęła program związa-
ny z opieką nad podstawową komórką 
społeczną, jaką jest rodzina. Dotyczy on 
w szczególności rodzin, które nie radzą 
sobie z napotykanymi trudnościami na 
skutek takich czynników zewnętrznych 
jak: bezrobocie, choroba, zdarzenia lo-
sowe. 

w sprawie zmian budżetu gminy 
na 2012 r. 
Szczegółowe zmiany dotyczące kwot w 
poszczególnych paragrafach budżetu 
dostępne są w BIP na stronie gminy.

XXVi sesJA
09 listOPADA 2012 ROKU

Radni gminy Puchaczów na sesji 
podjęli m.in. następujące uchwały: 

1. w sprawie pozyskania dotacji  
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej 
w warszawie na realizację zada-
nia inwestycyjnego „wykonanie 
podłączeń do sieci kanalizacyjnej 
w miejscowościach gminy Pucha-
czów: Ciechanki, Ostrówek, szpi-
ca, zawadów, Jasieniec”. 
W związku z tym, że projekt jest w fa-
zie realizacji, konieczne jest osiągniecie 
jego efektu ekologicznego, który można 
zapewnić wykonując przyłącza kana-
lizacyjne do wszystkich w/w miejsco-
wości do każdego ujętego w projekcie 
gospodarstwa domowego. Efektem 
ekologicznym będzie powstanie no-
wych podłączeń do nowo wybudo-
wanej w 2012 r. sieci kanalizacyjnej w 
południowej części gminy Puchaczów. 
 
2. w sprawie udzielenia dotacji 
z budżetu gminy Puchaczów na 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie oraz roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do reje-
stru zabytków.
Dotacji z budżetu gminy udzielono na 
sfinansowanie prac związanych z re-
montem zabytkowego ogrodzenia wo-
kół kościoła parafialnego.

Przygotowała: Mieczysława Maśluch



Lp. MieJsCOwOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW 2 I 1 II

2. SZPICA, KoLoNIA CIECHANKI 3 I 4 II

3. oSTRÓWEK 4 I 5 II

4. CIECHANKI 7 I 6 II

5. ALBERTÓW 8 I 7 II

6.  WESoŁÓWKA, BRZEZINY 9 I 8 II

7. BoGDANKA, NADRYBIE WIEŚ – PRZY BoGDANCE  
Do TARTAKU 10 I 11 II

8.
NADRYBIE UKAZ, NADRYBIE, WIEŚ – oD STAREJ 
SZKoŁY W KIERUNKU PUCHACZoWA, NADRYBIE 
DWÓR

11 I 12 II

9.

P
U

C
H

A
C

Z
Ó

W

BoGDANoWICZA,WESoŁA, GÓRNICZA, 
oŚRoDEK ZDRoWIA, TYSIĄCLECIA, 1-Go 
MAJA, KRZYCHoWCA, PARTYZANTÓW

14 I 13 II

10.

LEŚNA, LUBELSKA, 
SKoCZYLASA, 
MICKIEWICZA, RYNEK
PoDWALE, KRÓTKA,
SENAToRSKA, CICHA

15 I 14 II

10. STARA WIEŚ

11. TURoWoLA 16 I 15 II

12. KoL. TURoWoLA 17 I 18 II

harmonogram odbioru 
nieczystości stałych zmieszanych

Lp. MieJsCOwOŚĆ DATA

1. JASIENIEC, ZAWADÓW, SZPICA, oSTRÓWEK 19 II

2. ALBERTÓW, WESoŁÓWKA, BRZEZINY, STARA WIEŚ 20 II

3.
KoL. CIECHANKI, CIECHANKI, TURoWoLA,
KoL. TURoWoLA

21 II

4.
BoGDANKA, NADRYBIE WIEŚ, NADRYBIE UKAZ, NADRYBIE 
DWÓR

22 II

5. PUCHACZÓW (wszystkie ulice) 25 II

harmonogram odbioru 
nieczystości segregowanych

PUChACzów – ŁĘCzNA
6:40 (1-5 S), 7:05 (1-6 S), 8:15 
(1-6 S), 9:00 (1-5 S), 10:00 (1-6), 
11:25 (1-5), 11:55 (1-6), 12:55 
(1-5 S), 13:25 (1-6), 14:15 (1-5), 
14:55 (1-6), 15:45 (1-5), 16:30 
(1-6), 16:45 (1-5), 17:45 (1-5).

PUChACzów – CyCów
6:00 (1-5), 6:30 (1-6), 7:25 (1-
6), 7:55 (1-5), 8:55 (1-6), 9:50 
(1-5), 11:10 (1-6), 12:00 (1-5), 
12:50 (1-6), 13:40 (1-5), 14:05 
(1-6), 14:50 (1-5), 15:35 (1-6), 
16:05 (1-5), 17:10 (1-5)
1-5 – kursuje w dni robocze od po-
niedziałku do piątku, 1-6 – kursuje 
od poniedziałku do soboty,  
s – kursuje do szpitala powiatowe-
go w Łęcznej

ODJAzDy ze szPitAlA 
POwiAtOweGO w ŁĘCz-
NeJ NA Dw. AUtOBUs.  
w ŁĘCzNeJ: 
6.14(F), 6.39(F/6), 6.40(F), 
7.05(GU), 7.19(F), 7.25(F), 
7.35(F), 7.49(F), 8.29(F), 
8.35(GU), 8.54(F/6), 9.14(FS), 
9.15(F), 9.30(F), 9.55(F), 
10.44(F), 10.50(F), 11.00(GU), 
11.14(F/6), 11.34(F), 11.40(F), 
11.55(F), 12.12(F), 12.24(F), 
12.30(GU), 12.48(S), 12.55(F), 
13.10(F), 13.20(GU), 13.29(F), 
13.45(F), 13.54(FS), 14.24(F), 
14.30(GU), 14.49(F), 15.12(F), 
15.15(GU), 15.23(F/6), 
15.32(F), 16.05(F), 16.15(F), 
16.34(F), 16.50(F), 17.32(F/6), 
18.14(F), 18.39(F/6), 19.05(F).
F – kursuje w dni robocze, od po-
niedziałku do piątku, 6 – kursuje  
w soboty, S – kursuje w soboty, 
niedziele i święta oprócz: Niedziela 
Wielkanocna, Boże Ciało, 25 grud-
nia i 1 stycznia, G – nie kursuje  
w okresie wakacji i ferii szkolnych, 
U – nie kursuje w I dzień Świąt 
Bożego Narodzenia, Nowy Rok  
i I dzień Świąt Wielkanocnych,  
d.a. – dworzec autobusowy.

ODJAzDy z Dw. AUtOBUs. 
w ŁĘCzNeJ DO szPitAl 
POwiAtOwy w ŁĘCzNeJ

5.30(F), 6.30(FS), 6.45 
(F/6),.47(F), 7.03(F), 7.12 
(GU), 7.15(F), 7.30(F), 

7.45(F), 8.22 (GU), 8.40(F), 
8.58(F), 9.07(F), 9.30(F/6), 
9.50(F),10.07 (GU), 10.15(FS), 
10.38(F), 10.40 (F), 11.20(F), 
11.32(F), 11.45(F), 11.53(F), 
12.02(GU), 12.05(F/6), 12.25 
(F), 2.30(F), 13.02(F), 13.05(FS), 
13.20(F), 13.32(GU), 13.40(F), 
14.05(S), 14.22(GU), 14.35(F), 
15.02(F), 15.18(F), 15.30(F), 
15.35(F), 15.50(F), 16.10(F/6), 
16.37(GU), 17.35(F/6), 7.38(F), 
17.52 (F), 18.30(F), 19.10(F/6). 

ŁĘCzNA DwORzeC:   
KOMUNiKACJA PRywAtNA
CyCów, p. Puchaczów, Głębo-
kie: 5.10A 5.50F 6.20E 6.35F 
6.45F 7.15E 7.45F 8.00A 8.15F 
8.45E 9.00A 9.30A 9.40F 10.00F 
11.00A 11.10E 11.30F 11.50F 
12.00A 12.25A 12.40E 13.00F 
13.30E 13.55F 14.10F 14.20F 
14.40E 14.55A 15.25E 15.40F 
15.55F 16.20F 16.45F 17.00F 
17.20F 18.00A. JAszCzów p. 
Milejów: 7.45F 11.20F 13.20F 
17.35A 19.10A. lUBliN p. 
Łuszczów: od 4.50 co ok. 5 min. 
do 21.40 w sobotę pierwszy 
kurs do Lublina o 5.00, w 
niedzielę o 5.40. ŁysOŁAJe p. 
Jaszczów: 5.30F 6.30F 9.30A 
12.05A 16.10A. MileJów: 
5.30F 6.30C 7.15F 7.30F 8.10F 
8.40F 9.50F 10.15C 10.40F 
11.00F 11.20F 11.45F 12.30F 
13.05C 13.20F 13.40F 14.05C 
14.35F 15.10F 15.50F 17.00F 
18.30F. MileJów p. Łańcu-
chów: 14.05F 17.00F. OstRów 
p. ludwin, Rozkopaczew 6.35F. 
OstRów p. ludwin, Krasne, 
Uścimów: 7.50A, 10.15, 12.50F, 
14.05, 15.20F, 17.25, 20.05. 
PiAseCzNO p. Puchaczów, 
Bogdanka 9.15F, 10.50F. Pu-
ChACzów p. ludwin, Piasecz-
no: 6.15F, 7.25F, 12.50F, 14.20F, 
15.30F. tRAwNiKi p. Milejów 
8.10F, 11.00F, 15.10F.

F – kursuje w dni robocze,  
6 – kursuje w soboty, S – kursuje  
w dni nauki szkolnej, – kursuje w dni 
robocze i soboty, B – nie kursuje w 
soboty, C – kursuje w soboty i nie-
dziele, E – nie kursuje w wakacje.

Rozkład jazdy autobusów i busów 

Informator

wAŻNe teleFONy
Urząd Gminy Puchaczów   tel.   081 757 50 12
ośrodek Pomocy Społecznej  tel.   081 757 50 68
Bank Spółdzielczy    tel.   081 757 73 40
Urząd Pocztowy    tel.   081 757 50 40
Parafia Rzymsko-Katolicka   tel.   081 757 50 16
Zakład Gospodarki Komunalnej tel.   081 757 51 88

Pogotowie Ratunkowe Łęczna   tel.   081 752 15 82 lub 999
Posterunek Policji Łęczna    tel.   081 752 72 10 lub 997
Straż Pożarna Łęczna    tel.   081 752 75 30 lub 998
Pogotowie Gazowe   tel.   081 752 14 69
Zakład Energetyczny   tel.   081 752 09 76

KAleNDARiUM 
iMPRez GOK 
w PUChACzOwie
22 listopada 2012 r. w GoK w Puchaczowie 
odbył się po raz pierwszy międzyszkolny 
turniej SUDoKU. Wzięło w nim udział 
18 szóstoklasistów, po 6 z każdej szkoły. 
Zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej:  
I miejsce – K. Stacharska SP w Puchaczo-
wie, II – M. Skoniecki SP w ostrówku, 
miejsce III – M. Gargol SP w Nardybiu. Zwy-
cięzcy w klasyfikacji szkolnej: I miejsce – SP  
w Puchaczowie, II – SP w Nadrybiu, III miej-
sce – SP w ostrówku.

listopad 2012 r. 

Boże Narodzenie w oczach młodego arty-
sty – konkurs plastyczny  (12 listopada)
sudoku – turniej Międzyszkolny (22 listo-
pada)
Rambit – turniej Międzyszkolny (28 listo-
pada)

Grudzień 2012 r. 

spotkanie z Mikołajem (06 grudnia)
Rozświetlenie choinki w parku (06 grudnia)
spotkanie opłatkowe

GMiNNy OŚRODeK 
zDROwiA sP zOz  
w PUChACzOwie
Gminny ośrodek Zdrowia w Puchaczo-
wie informuje, że w czasie świąt Bożego 
Narodzenia oraz w soboty i niedziele  
w sprawach nagłych, wymagających ko-
nultacji i porady lekarskiej należy zwracać 
się do ambolatorium Szpitala Powiatowe-
go w Łęcznej.

samodzielny Publiczny  
zakład Opieki zdrowotnej w Łęcznej

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

lekarz dyżurny:
(81) 752 61 10 w. 290

Pielęgniarka dyżurna:
(81) 752 61 11 w. 291

email: info@szpital.leczna.pl

GOK, ul. Rynek 3  
e-mail: gokpuch@wp.pl
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Zatapiam się w miękkiej, skórzanej kanapie. Na kolana wska-
kuje mi wielki, czarno-biały leniwiec, który tęsknym „miauu” 
przywołuje mnie do porządku, gdy przestaję głaskać go  
za uchem. Drugi nie zwraca na mnie najmniejszej uwagi i wy-
grzewa się sennie w przytłumionym świetle lampy.  
W oczach Ewy Szulc tańczą wesołe iskierki światełek odbijają-
cych się od pięknie przystrojonego, świątecznego drzewka.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów. Nadesłanych materiałów nie zwracamy.

„Wieści” dostępne są w Puchaczowie w Urzędzie gminy, w Banku, na Poczcie, w sklepie „Artykuły Spożywcze” A. i M. Niwiński 
S.C., Przedszkolu, Zespole Szkół, Bibliotece; poza tym: w szkołach podstawowych na terenie gminy i w wybranych sklepach.  
Dwumiesięcznik ukazuje się 21 dnia w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień.  
Redakcja przyjmuje materiały do 28 dnia miesiąca poprzedzającego wydanie.

Fot. Ewa Szulc. 

Mój pierwszy anioł powstał 3 
lata temu – rozpoczyna swą 

sentymentalną opowieść Ewa Szulc, 
mieszkanka Albertowa, rodowita 
ślązaczka, która całkiem niedawno 
odkryła w sobie wielką pasję. – Szu-
kałam ciekawej i twórczej formy za-
jęć, które prowadziłam wówczas dla 
swoich podopiecznych. I tak przy-
pomniałam sobie możliwości masy 
solnej, którą ostatni raz miałam  
w rękach w czasie przygody ze szko-
łą podstawową.

– Czy pierwsze anielskie próby 
były udane?

– Z powodu złych propor-
cji składników masy solnej, którą 
wzbogaciłam wówczas, jak radziły 
internetowe portale, olejem kuchen-
nym i klejem do tapet, łamały się 
skrzydła,  kruszyły i odpadały drob-
ne detale. Ale to mnie nie odstra-
szyło. Przeciwnie, dzięki metodzie 
prób i błędów oraz dobrym radom 
jednego ze sklepów plastycznych,  
w którym dziś zaopatruję się w 
farby, dowiedziałam się, że muszę 
powrócić do szkolnego przepisu na 
masę, który wtedy uznałam za tak 
oczywisty, że aż banalny.

– A więc: mąka, woda i sól. 
Przepis na sukces. To wszystko?

– Prawie, ponieważ jakość masy 
uzależniona jest przede wszystkim 
od długości ugniatania i wypieka-
nia w odpowiedniej temperaturze. 
By moje anioły dobrze wyschły i nie 
pękały, „opalają się” w piekarniku 
około 2,5 godziny.

– Czy zanim przystąpi Pani do 
formowania anioła, wie Pani, jak 
będzie wyglądał?

– Czasami. Nie wiem, jak to się 
do końca dzieje, ale coś po prostu 
każe mi wyjąć w danej chwili stol-
nicę, mąkę, nalać wodę i ugniatać 
cisto. To samo wewnętrzne coś spra-
wia, że czasem mam w głowie plan 
– nowy wzór sukienki, pomysł na 
grzywkę czy rekwizyt. Najczęściej 
realizuję owo wyobrażenie, ale nie-
jednokrotnie w czasie nadawania 
aniołowi formy pomysł ulega me-
tamorfozie. Wtedy najczęściej spod 
moich rąk wychodzą czarowne, za-
skakujące kształty, których zupełnie 
nie planowałam.

– Czyżby głos Pani osobistego 
Anioła Stróża?

– Jestem przekonana, że anioły 
istnieją. Swego czasu takim aniołem 
była moja ukochana babcia Aniela.

– Już w samym jej imieniu do-
strzegam coś anielskiego.

– Prawda? Mimo że od wielu lat 
już jej z nami fizycznie nie ma, wciąż 
czuję zapach jej placka z wiśnia-
mi. Doświadczam też jej obecności  
i nigdy nie mówię o niej w czasie 
przeszłym. Wierzę też w ten szcze-
gólny rodzaj opieki, który cicho 
podpowiada mi, którą drogą należy 
podążać, czy które z możliwych roz-
wiązań jest najlepsze.

– Anioły, z racji swej natury, są 
podobne do naszej duszy. Nie mają 
ani uszu, ani oczu. Czy właśnie dla-
tego Pani również ich nie maluje?

– Mówią, że oczy są zwiercia-
dłem duszy, a jeśli tak, aniołowie – 
istoty czyste i doskonałe, nie muszą 
ich mieć. Czasem przymykam im 
powieki, ale tylko wtedy, gdy każe 
mi to zrobić ten  wewnętrzny głos – 
dodaje z uśmiechem pani Ewa.

Przyglądam się bacznie leżącym 
na oprószonej mąką blasze, wysu-
szonym już aniołom. Te są, według 
mnie, najpiękniejsze – surowe, smu-
kłe, dystyngowane. Idealne. Kolor 
odmienia ich charakter, nadaje in-
nego wyrazu, zupełnie jak wtedy gdy 
my, kobiety, raz nakładamy czerwo-
ną, a innym razem czarną sukienkę. 
Oglądam też smukłe 30-centyme-
trowe piękności ubrane w pastele. 
Przeważa stonowana, ale soczysta 

zieleń, ciepły rudy i mieniące się 
złoto. Kolory ziemi. W ustawionych 
na podłodze koszykach piętrzą się 
akrylowe tuby, tubki, słoiki, słoiczki 
i pędzle różnej maści.

– Kiedy patrzę na anioła, wiem, 
jakiego powinnam użyć koloru, 
by zaakcentować, wydobyć jego 
charakter. Czasem zdobię projekty 
techniką decupage. To niewytłuma-
czalne, ale ludzie często wybierają te, 
które do nich właśnie pasują.

– Łatwo rozstaje się Pani  
z anielskim zastępem?

– Świadomość, że sprawiam 
komuś aniołem ogromną radość, 
powoduje, że nie mam takich dy-
lematów. Przeciwnie. Ugniatanie 
ciasta, wycinanie detali i malowa-
nie mnie uspokaja. Anioły w ogóle 
bardzo mnie zmieniły. Do mementu 
kiedy nie były obecne w moim ży-
ciu, czułam nieustający niepokój, 
wewnętrzny lęk, potrzebę ciągłej go-
nitwy za czymś nieznanym. Bardzo 
przeżywałam powroty w rodzinne 
strony, a góry zawsze opuszczałam 
ze łzami w oczach. Teraz, dzięki 
aniołom, w niewidzialny sposób 
zyskuję równowagę, spokój, speł-
nienie. Bardzo ważne jest dla mnie 
to, że wspierają mnie i motywują 
do pracy moi synowie. Zdradzę, że 
nawet martwią się, kiedy długo nie 
widzą mnie zatroskanej i biegającej 
przy piekarniku.

– Zbliża się Nowy Rok. Czy ma 
Pani ciche marzenie?

– Chciałabym otworzyć jed-
noosobową firmę i połączyć pasję  
z rzeczą tak przyziemną jak zarobko-
wanie. Gorąco namawiają mnie do 
tego moi przyjaciele. Przeraża mnie 
jednak wizja „produkcji” na skalę 
masową i zatrudnienia pracow-
ników, którzy nie do końca mogą 
sprawdzić się w tej roli. Jestem per-
fekcjonistką i bardzo dbam, aby każ-
dy mój anioł był niepowtarzalny, tak 
jak niepowtarzalni są ludzie, którzy 
do mnie przychodzą i zamawiają je 
z okazji urodzin, imienin czy ślubu.  

W przededniu Bożego Naro-
dzenia czas stanął za sprawą świe-
tlistych, złotoskrzydłych motyli Ewy 
Szulc, ciepłego światła bijącego od 
secesyjnej, nastrojonej bożonaro-
dzeniowo lampy, kanapowych leniu-
chów i sentymentalnych zdjęć babci 
Anieli rozstawionych na komodzie. 
Nie muszę się rozglądać. Wiem,  
że czasem anioły wcale nie mają 
skrzydeł, tylko krzątają się gdzieś  
w pobliżu, parząc nam kolejną fili-
żankę herbaty.

Rozmawiała: Małgorzata Rodziewicz

Po sąsiedzku 
z... aniołami  
i Ewą Szulc  



Poczta. Telegram. Telefon. 

   Historia starej fotografii   

Puchaczów – Kronika
W 14 numerze „Merkuriusza Łęczyńskiego” z roku 2001 znajduje się ciekawa informacja 

dotycząca Puchaczowa: Barbara Korczycka-Żuk, przeglądając katalog Wystawy Rolni-

czo-Przemysłowej w Lublinie z 1901 roku, natrafiła na wzmiankę o jednym z jej wystawców: 

„Wyrób mieszkańca osady Puchaczew, pow. chełmski, Karola Ślązaka”. 

Autorce udało się ustalić, że był on serwetnikiem prezentującym na wystawie piękne ob-

rusy, ręczniki i narzuty na łóżka. Jak twierdzi, jego rodzina zamieszkiwała prawdopo-

dobnie Olendernię, dawną, nieistniejącą  część Sosnowicy, o czym świadczą dwukrot-

ne wzmianki z metryk parafii z 1797 i 1808 roku. B. Korczycka-Żuk uważa, że jej 

mieszkańcy prawdopodobnie byli osadnikami lub potomkami osadników z Niderlandów i Fryzji  

i przypuszcza, że w wieku XIX rodzinę sprowadził do Puchaczowa ówczesny jego właściciel, 

Marian Piramowicz. Miasteczko liczyło wówczas około 434 mieszkańców. 

W tym samym numerze „Merkuriusza Łęczyńskiego” napisała:  „W Puchaczowie tkacze zaj-

mowali się głównie wyrabianiem nakryć na stoły, łóżka, wozy i konie, a także tkanin prze-

znaczonych do zawieszania w drzwiach w okresie letnim. Stosowano wówczas technikę splotu 

rządkowego, polegającą na wplataniu, co 30-40 cm, szerokiej na 3-4 cm, wiązki czerwonych, 

żółtych lub niebieskich paseczków. Karol Ślązak zaraził bakcylem tkactwa swoją najbliższą 

rodzinę, m.in. syna Franciszka, posługującego się w 1892 r. niezwykle ciekawym wzornikiem  

w 16 nicielnic [część  krosna  tkackiego, którą jest metalowa lub drewniana rama – przyp. re-

dakcji]. Zawierał on 33 czerwone karty, na które czarnym atramentem naniesiono 47 wzorów 

tkackich, posiadających często własne nazwy, np. „sprawiedliwy”, „gdański”, „w gwiazdy” czy 

„drzewa sprawiedliwe”. Zdaniem naukowców pochodzi on prawdopodobnie z w. XVIII i, jak 

twierdzi autorka, do roku 1954 przechowywany był przez córkę Franciszka, Antoninę Teterową.
nem



w w w . p u c h a c z o w . p l Aniołowie są wśród nas


